
 

 

Спортивні ігри та методика їх викладання 

Тип дисципліни:   

обов’язкова. 

Семестр:   

перший, другий, третій. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 360 (кредитів ЄКТС – 12), 

аудиторні години: лекції – 28, практичні – 136. 

Лектор: доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму Веселовський А.П. 

Практичні заняття: старший викладач кафедри спортивних дисциплін і 

туризму Будинкевич С.Н. 

старший викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму Самойлик С.В. 

старший викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму Максим’як В.М. 

Результати навчання:  

- знати історію, сучасне становище та перспективи розвитку волейболу, 

баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону;  

- знати термінологічні основи базових рухів у волейболі, баскетболі, 

настільному тенісі, бадмінтоні;  

знати техніку безпеки під час проведення занять та змагань з спортивних ігор; - 

- методику навчання технічним елементам в волейболі, баскетболі, настільному 

тенісі, бадмінтоні;  

- вміти скласти комплекс вправ, дотримуючись основних вимог та правил щодо 

складання комплексу вправ; 

- вміти проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час 

проведення комплексів вправ;  

- знати методику навчання тактичним діям в волейболі, баскетболі, настільному 

тенісі, бадмінтоні;  

- знати системи змагань в волейболі, баскетболі, настільному тенісі, бадмінтоні 

та методику суддівства;  

- знати особливості розвитку фізичних якостей у спортивних іграх. 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- анатомія людини, 

- гімнастика та методика її викладання,  

- легка атлетика та методика її викладання, 

- підвищення спортивної майстерності. 

Зміст навчального модуля: 

Загальні питання спортивних ігор, класифікація та термінологія. Історія 

розвитку, сучасний стан і тенденції розвитку баскетболу, волейболу, 

настільного тенісу, бадмінтону. Офіційні правила спортивних ігор, організація 

та методика суддівства змагань з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, 

бадмінтону. Методика проведення занять з баскетболу, волейболу, настільного 

тенісу, бадмінтону. Загальні поняття про фізичну підготовку в баскетболі, 

волейболі, настільному тенісі, бадмінтоні. Технічна підготовка у баскетболі, 



волейболі, настільному тенісі, бадмінтоні. Тактична підготовка у баскетболі, 

волейболі, настільному тенісі, бадмінтоні. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання групових самостійних 

робіт, методика суддівства, колоквіум, 

- поточний контроль: нормативи технічної підготовки, виконання групових 

самостійних робіт, методика суддівства. 

- підсумковий контроль: семестровий контроль (контрольна робота, співбесіда,) 

- залік, екзамен. 

Мова навчання: українська 
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